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No nº 49 da Rua Firmeza, há muito anos que se respiram

PORTO HOTEL
&BISTRÔ

se cruzam nos corredores do edifício são outras, mas

os ares da criatividade e da estética.
Ali ganhou forma e fama a “Real e Imperial Chapelaria
a Vapor”, que tantas cabeças do século XIX embelezou.
Ali se descobriram também, a partir de 1927, os talentos
de muitos jovens, que fizeram deste local a consagrada
Escola Artística Soares dos Reis. Agora, as Artes que
fazem-se do mesmo entusiasmo e assentam na mesma
necessidade de criar e no mesmo gosto pela beleza.
Agora, no nº 49 da Rua Firmeza, ensinam-se artes
de bem receber, e abrem-se as portas a quem quer
ser bem recebido.

Uma Fábrica.
Uma Escola.
Um Hotel

Uma Fábrica. Uma Escola. Um Hotel. Um edifício
que quer continuar a fazer História na cidade do Porto.

INFORMAÇÃO E RESERVAS
RUA FIRMEZA, 49 4000-288 PORTO. PORTUGAL.
41º 9’3.53e N 8º36’5.08e W | (+351) 220 132 700
geral@theartistporto.pt | www.theartistporto.pt
facebook.com/TheArtistPortoHotel

HOTEL
Inspirado nas artes e no gosto pela beleza, o The Artist Porto Hotel & Bistrô
apresenta um ambiente contemporâneo e confortável, onde cada detalhe
nos transporta para a atmosfera criativa e original, com uma forte carga
motivacional, inspirando e ajudando a crescer (pessoal e profissionalmente)
os alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto ali em funções.
A tradicional experiência de fazer feita dá lugar ao experimentalismo,
de quem faz, de quem serve e de quem recebe, traduzindo-se numa relação
continua e uma vivência surpreendente.

LOCALIZAÇÃO
O The Artist Porto Hotel & Bistrô está localizado junto à zona comercial
tradicional (Rua de Santa Catarina a 3 minutos), está a 5 minutos do Metro
(estação do Bolhão) e a 10 minutos do centro da cidade
(Av. dos Aliados). O hotel está a menos de 20 minutos de distância das
principais atracções do Porto: Ponte D. Luís, Mercado do Bolhão, Ribeira,
Torre dos Clérigos, Livraria Lello, Caves do Vinho do Porto, Serralves,
Casa da Música.
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ALOJAMENTO
O The Artist Porto Hotel & Bistrô dispõe de 17 quartos distribuídos por 2 pisos.
Espaçosos, modernos e confortáveis, oferecem condições ideais para estadas
com a máxima comodidade, num ambiente aconchegante. Dispõe de um
quarto adaptado para pessoas com mobilidade reduzida e uma suite. O Hotel
dispõe de duas categorias de quartos, Standard e Suite, dotados de WC
privativo; Televisor LCD; TV por cabo; Internet; Mini bar; Amenities; Cofre
gratuito; Ar condicionado, Wi-fi gratuito. É um hotel não fumador.

SERVIÇOS
O The Artist Porto Hotel & Bistrô dispõe da Sala de Reuniões Soares dos Reis
com 75m2 (divisível em 3 salas autónomas); e de um auditório de 212 lugares
partilhado com a Escola de Hotelaria e Turismodo Porto. Recepção 24/7;
Business Centre; Lavandaria; Room Service; Bar; Restaurante; Parque
de estacionamento público nas proximidades.
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Um Hotel
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O ESPAÇO | ESTAR SENTADO À MESA NUMA GALERIA
Inspirado na herança artística do edifício que o recebe, nasce um restaurante
distinto e, ao mesmo tempo, despretensioso. Longe da azáfama da cidade,
mas a escassos metros do centro histórico da cidade do Porto, erguem-se
paredes em tons azul forte com traços e pinceladas de História: os trabalhos
artísticos que integram o espólio da Antiga Escola Soares dos Reis assistem
à mostra de sabores e às visitas dos apreciadores que ali degustam
uma refeição.
A decoração é simples: toalhas brancas que vão colorindo com a paleta
de experiências gastronómicas, louças e lousas em que se inscrevem
ingredientes, a transparência dos copos nos quais se revelam notas de prova
e uma luz de intensidade média, acolhedora, temperada… pensada para
conviver com arte que se vê, se cheira, se saboreia e se sente. The Artist
Bistrô é um espaço com personalidade única, onde a descontração,
a elegância e a criatividade se unem numa combinação harmoniosa
e inspiradora.

O CONCEITO | COMEÇAR UMA REFEIÇÃO SEM SABER QUAIS
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SÃO OS PRATOS
ALMOÇO - Todos os dias, DAS 12H30 ÀS 14H30
Ao almoço, de segunda a sábado, experimente o menu do dia, com
uma ementa semanal em que pode optar por um prato de peixe, carne
ou vegetariano, com entrada e bebida incluída.

Entrada + Prato Principal + Café 8,5€ /pessoa (bebidas não incluídas)
Suplemento sobremesa 2,50€
Ao Domingo, servimos um menu especial 20€ (bebidas não incluídas).
JANTAR - 2ª FEIRA A 5ª FEIRA, DAS 19H30 ÀS 22H30
6ª FEIRA, SÁBADO E VÉSPERAS DE FERIADOS DAS 19H30 ÀS 23H30
Ao jantar, deixe-se surpreender com um menu de degustação diferente
todos os dias e opte por uma refeição com 5, 7 ou 9 momentos de sabores
inesquecíveis.
MITO: 5 experiências €20 | MUSA: 7 experiências €25
BISTRÔ: 9 experiências €30
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Para grupos com mais de 25 pessoas, podemos ceder o espaço
do restaurante em exclusivo.
A EQUIPA | A PROCURA DA EXCELÊNCIA POR FUTUROS PROFISSIONAIS
No The Artist Bistrô, cada cliente é um formador: os alunos da Escola
de Hotelaria e Turismo do Porto trabalham, diariamente, para surpreender
como verdadeiros profissionais. Investem na técnica enquanto testam
a teoria, questionam a satisfação enquanto traçam o esquisso
de uma experiência única em cada momento.
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O ESPAÇO A CONTEMPLAÇÃO DE UMA PAUSA ENTRE ARTISTAS
Com acesso directo à esplanada recatada que curiosamente, decora
a fachada do hotel, o B’Artist – mais do que um bar, é uma forma de estar,
criada a partir dos traços mais livres e espontâneos que um artista pode
ter. Num ambiente intimista, descontraído e, ao mesmo tempo, disruptivo,
o bar é uma mistura de cores fortes com apontamentos sóbrios, mas
é também, uma simbiose de obras de arte com sensações. Os quadros
não são estáticos. Têm um ritmo próprio, apenas acompanhado pelo shaker
em que são preparados cocktails surpreendentes. Recantos aconchegados
exigem a companhia de um livro, enquanto lugares mais centrais reclamam
uma boa música de fundo na companhia de um snack original. O B’Artist
dá continuidade ao movimento artístico que originou as obras que decoram
as paredes. Porque é uma atitude.

O CONCEITO | SERVIR O QUE É CONSENSUAL, APELAR
À EXPERIÊNCIA DA DIFERENÇA
Um bar não se limita ao espaço e o B’Artist é feito de uma carta de cocktails

B´ARTIST

originais, snacks surpreendentes e um carisma próprio de um lugar
com vivências.

No B’artist respira-se arte enquanto se criam novas formas de a apreciar.
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UM ESPAÇO DE TRABALHO NO CORAÇÃO DO PORTO
O The Artist Porto Hotel & Bistrô dispõe da Sala Soares dos Reis para
acolher reuniões, encontros e eventos com capacidade até 60 pessoas,
com condições excepcionais e a garantia de que qualquer acção é uma
experiência de sucesso.

Com uma área de 75m2, divisível em 3 salas autónomas, a sala apresenta
uma capacidade máxima de 60 pessoas em plateia, 27 pessoas em U
e 36 pessoas em escola, equipada com flipchart, video projector;

FACILIDADES
Luz natural | Internet Wi-Fi gratuita | Amenities de Sala (água, bloco
de notas e caneta) | Serviço de coffee break

DIMENSÃO DAS SALAS
Sala
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Comprimento

Largura

Graça Morais
3,37m
4,90m
.................................................................................................................................
Siza Vieira

3,80m
4,90m
.................................................................................................................................
Julio de Resende
3,90m
4,90m
.................................................................................................................................
Soares dos Reis
4,90m
11,70m
.................................................................................................................................
Hall – Foyer

8,80m

4,25m

Suite

6,10m

4,30m

.................................................................................................................................

TIPOLOGIAS DE MONTAGEM DE SALAS
Sala

U

Mesa Única

Escola

Plateia

15
9
12
9
Graça Morais
.....................................................................................................................
9

12

9

15

Soares dos Reis

27

40

32

60

Suite

12

15

9

20

Siza Vieira
.....................................................................................................................
15
9
12
9
Julio de Resende
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Como complemento às salas de reuniões, os espaços do pátio exterior,

Uma Fábrica.
Uma Escola.
Um Hotel

lobby, restaurante The Artist Bistrô ou do bar B’Artist são cenários ideais
para serviços de cocktail, welcome drink, almoços executivos ou jantares
surpreendentes.

Como complemento às salas de reuniões do Hotel, um Auditório de 212
lugares é partilhado com a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto para
eventos de maior dimensão - preços sob consulta.
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